
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

 

 

ДО  …………………………………..                      

 

 

П О К А Н А 

  
   На основание чл. 25, от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация  и чл. 50 от Правилника за  работа на общински 

съвет, свиквам заседание на Общински съвет Малко Търново.  Заседанието 

ще се проведе  на   26. 10. 2012година от 14. 30 часа в лекционната зала на 

Читалище  „Просвета”,  гр.  Малко  Търново   

 Заседанието  ще  премине  при  следния   

 

Д  Н Е В Е Н  Р Е Д :   

 

 

1. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  

относно  даване  на  съгласие  за   участие  на  община   Малко  

Търново  и  учредяването на  юридическо  сдружение  с нестопанска  

цел  - „Асоциация  за  развитието на  културата на  Бургас  и 

Бургаския  регион - / вх.  № 245/ 10. 10. 2012 година/  

2. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  

относно: Промени  в  Разчета   за  финансиране на капиталовите  

разходи  за 2012 година/ вх.  № 249/  от  18. 10. 2012 година/ 

3. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  

относно: Допълване на  наредбата  за определяне и 

администрирането   на  местните  такси  и  цени на  услуги / вх.  № 

248/  от  18. 10. 2012 година/ 

4. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  

относно одобряване    на  ПУП  за  разширяване  на   съществуващия  

гробищен  парк/ вх.  № 254/  от  18. 10. 2012 година/ 

5. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  

относно: безвъзмездно прехвърляне на  държавата на имоти  - 

общинска  собственост / вх.  № 250/  от  18. 10. 2012 година/ 

           Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

          тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 



6. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  

относно  поставяне на  автобусна  спирка между квартал 14 и 

квартал 23  по   плана на село  Бръшлян/ вх.  № 246/  от  12. 10. 2012 година/ 

7. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  

относно отдаване под  наем на  общински  земеделски имот в   

землището на   село   Визица / вх.  № 251/  от  18. 10. 2012 година/ 

8. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  

относно отдаване под  наем на  общински  земеделски имот в   

землището на   село   Сливарово / вх.  № 252/  от  18. 10. 2012 година/ 

9. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  

относно отдаване под  наем на  общински  земеделски имот в   

землището на   село   Граматиково / вх.  № 253/  от  18. 10. 2012 година/ 

10. Питания  и  разни  

 

 

 

Тодор Браяновски 

Председател на Общински Съвет – Малко Търново 

 
 

 


